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Samen met architect aan tafel 
Een uniek ontwerp

Welstand goedgekeurd
Kosten gecheckt

Aannemer onafhankelijk
Optie: complete begeleiding
Vrijblijvende kennismaking

VRIJE ARCHITECTENKEUZE 

Als toekomstige bewoner  van  deze 
bijzondere plek is er de mogelijkheid 
om samen met BDC architecten uw 
eigen nieuwe vrijstaande woning te 
ontwerpen. In een aantal duidelijke 
stappen nemen wij u mee in het ont-
werpproces voor uw eigen specifieke 
(t)huis. 

Een aantal uitgangspunten voor het 
ontwerp op deze locatie liggen al vast 
in een, samen met de gemeente, op-
gesteld beeldkwaliteitsplan. De door 
ons reeds ontworpen 2-onder-1-kap-
woningen hebben al een aanzet daar-
toe gegeven. De Engelse stijl met een 
zorgvuldige detaillering en duidelijke 
verticaliteit is daar als basis neergezet. 

BDC architecten heeft als onafhanke-
lijk deskundig bureau in Rijssen al vele 
jaren ervaring in de bouwwereld en in 
het overleg met particulieren over hun 
specifieke woonwensen. 

Graag maken wij een vrijblijvende af-
spraak  voor een eerste kennismaking.

Ons telefoonummer: 0548 51 44 43

Mailen of appen kan ook: 
architecten@bdc.nl  of 
app via 06 10 88 12 74

www.bdc.nl

Wierdensestraat 110
Rijssen



VRIJE ARCHITECTENKEUZE

Na de kavelkeuze bent u vrij om uw 
eigen woning te gaan ontwerpen. Het 
is mogelijk om te kiezen voor BDC  
architecten. Zij kunnen samen met u 
eerst de grote lijnen bepalen in een 
schets-ontwerp. Naast vanzelfspre-
kend uw eigen wensen wordt er ook 
gekeken naar de stedenbouwkun-
dige eisen en de bezonning. Daarmee 
wordt er een optimale indeling van de 
woning geschetst. Naar wens kan er 
ook voor u een kostenraming gemaakt 
worden. 

Als voorbeeld hiernaast een schets 
voor een levensloopbestendige wo-
ning met thuis-werkkantoor op be-
gane grond. De veranda zorgt ervoor 
dat u nog langer van het buitenleven 
kunt genieten. Een erker geeft extra 
ruimte in de living en bevindt zich op 
een strategische positie zowel aan de 
binnen- als de buitenzijde. Er is vol-
doende ruimte voor 2 auto’s met een 
eigen laadplek. Aansluitend aan de rui-
me woonkeuken is in dit voorbeeld de 
bijkeuken gepland met een bergruimte 
die ook van buitenaf te bereiken is. De 
keuken kan voorzien worden van een 
kookeiland en inbouwkastenwand. De 
slaapkamer op de begane grond heeft 
ruim zicht op de privé tuin. Langs de 
grote inloopkast kan men de badkamer 
bereiken. Hier is ruimte voor een grote 
inloopdouche, toilet en een breed bad-
meubel. 

Vanzelfsprekend gaan wij in overleg 
met u een uniek ontwerp maken op 
basis  van uw eigen wensen. 
Wij gaan graag in gesprek met u!
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